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ข้ อบังคับ

ของ

สมาคมการขายตรงไทย

ข้ อบังคับ
ของ
สมาคมการขายตรงไทย
––––––––––––––––––––––
สมาคมนี ้จัดตังขึ
้ ้นตามพระราชบัญญัตสิ มาคมการค้ า พ.ศ. 2509 และอยูใ่ นความ
ควบคุมดูแลของสานักงานทะเบียนสมาคมการค้ าประจากรุงเทพมหานคร
หมวดที่ 1
บททัว่ ไป
ข้ อ 1. ชื่อของสมาคมการค้ า
สมาคมนี ้มีชื่อว่า "สมาคมการขายตรงไทย" เรี ยกชื่อเป็ นภาษาอังกฤษว่า "ไทยไดเร็ค
เซลลิ่งแอสโซซิเอชัน่ " เขียนชื่อเป็ นภาษาอังกฤษว่า "THAI DIRECT SELLING ASSOCIATION" คาว่า
"สมาคม" ต่อไปในข้ อบังคับนี ้ให้ หมายถึง "สมาคมการขายตรงไทย"
ข้ อ 2. สานักงานของสมาคม
สานักงานของสมาคมนี ้ตังอยู
้ ่ ณ หมูบ่ ้ านเดอะพาราไดซ์ เลขที่ 48/49 หมูท่ ี่ 1
ซอยแจ้ งวัฒนะ 14 ถนนแจ้ งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้ อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ข้ อ 3. ตราของสมาคม
ตราของสมาคมนี ้มีเครื่ องหมายเป็ นตัวอักษรภาษาอังกฤษ 4 ตัวใหญ่วา่ “TDSA” โดย
ตัวอักษร T และตัวอักษร A ใช้ สีน ้าเงิน ตัวอักษร D และ S ใช้ สีฟ้า และมีแถบเส้ นตรงแนวนอน 5 แถบ เชื่อมต่อ
ด้ านบนระหว่างตัวอักษร T กับตัวอักษร A ส่วนใต้ ของตัวอักษร DSA ใช้ สีฟ้าทังหมดโดยมี
้
ชื่อ “สมาคมการขาย
ตรงไทย” และมีเส้ นตรงแนวนอนหนึง่ เส้ นใต้ ชื่อสมาคม มีภาษาอังกฤษว่า “THAI DIRECT SELLING
ASSOCIATION”
ข้ อ 4. จรรยาบรรณ
โดยที่สมาคมตระหนักว่าผู้ที่ทาการขายโดยตรงย่อมต้ องรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
เนื่องจากวิธีการติดต่อขายสินค้ าและบริการ จึงวางหลักจรรยาบรรณและการปฏิบตั ทิ ี่ผ้ เู ป็ นสมาชิกต้ องยึด
ปฏิบตั ใิ นการประกอบวิสาหกิจไว้ ดงั ต่อไปนี ้
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การขาย
พนักงานขายผู้เป็ นตัวแทนของสมาชิกของสมาคม
1. ต้ องแสดงตนและบริษัทที่ตนอยูเ่ มื่อติดต่อกับผู้บริโภค
2. ต้ องซื่อสัตย์เกี่ยวกับสภาพของกิจการและสินค้ าหรื อบริการที่
เสนอขาย
3. ต้ องเคารพสิทธิและเอกสิทธิของบุคคลในความเป็ นส่วนตัวในบ้ าน
4. ต้ องสุภาพและพร้ อมจะตอบสนองต่อคาร้ องทุกข์ของผู้บริโภค
5. ต้ องส่งเสริมจรรยาบรรณและความมัน่ คงของสมาคม

2.

ผลิตภัณฑ์และบริการ
การเสนอขายสินค้ าหรื อบริการโดยสมาชิกของสมาคมต้ องถูกต้ อง และ
ซื่อสัตย์เกี่ยวกับราคา ชัน้ คุณภาพ ยี่ห้อ คุณค่า สมรรถภาพ ปริมาณ
ความใหม่ของรุ่น และการซื ้อหา

3.

การประกัน
การตกลงประกันใดๆที่ผ้ ขู ายเสนอเกี่ยวกับการขายจะต้ องให้ แก่ผ้ ซู ื ้อ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรในเวลาขาย หรื อเมื่อส่งมอบ หรื อเมื่อเรี ยกเก็บเงิน
และต้ องแสดงอย่างชัดแจ้ งถึงชนิดและขอบเขตของการประกันนัน้
ผู้ขายต้ องปฏิบตั ติ ามการประกันดังกล่าวให้ ครบถ้ วนและรวดเร็ว

4.

การโฆษณา
ในเอกสารหรื อวัตถุที่โฆษณาส่งเสริมการขาย สมาชิกต้ องอธิบายตาม
ความเป็ นจริงซึง่ สินค้ าและหรื อบริการ และต้ องให้ แน่ใจได้ วา่ การ
เรี ยกร้ องหรื อประโยชน์ที่โฆษณานันท
้ าได้ จริง

5.

คาร้ องทุกข์ของผู้บริโภค
สมาชิกต้ องทาให้ แน่ใจได้ วา่ คาร้ องทุกข์ของผู้บริโภคจะได้ จดั การไป
โดยเร็วและยุตธิ รรมโดยมุง่ ถึงความพอใจของผู้บริโภค
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เอกลักษณ์ของสมาชิก
ผลิตภัณฑ์หรื อเอกสารการขายต้ องทาให้ ผ้ บู ริโภคสามารถบ่งบอกตัว
และที่อยูข่ องสมาชิกได้ ทนั ที

7.

การรับสมัครพนักงานขาย
สมาชิกจะต้ องไม่แสดงข้ อความที่ทาให้ เข้ าใจผิดเกี่ยวกับรายได้ หรื อ
ประโยชน์อื่นๆ ในการรับสมัครพนักงานขาย

8.

การฝึ กหัด
สมาชิกต้ องทาให้ แน่ใจว่าพนักงานขายของตนได้ รับการฝึ กหัดพอ
สมควรและรับทราบจรรยาบรรณในข้ อบังคับนี ้

9.

พันธะ
การเป็ นสมาชิกสมาคมนี ้มีเงื่อนไขว่าสมาชิกต้ องปฏิบตั ติ าม
จรรยาบรรณและข้ อบังคับนี ้
หมวดที่ 2
วัตถุประสงค์

ข้ อ 5. วัตถุประสงค์ของสมาคม
สมาคมนี ้มีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
1. ส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการจาหน่ายสินค้ าและ
การให้ บริการแก่ผ้ บู ริโภคโดยตรง
2. สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก แก้ ไขอุปสรรคข้ อขัดข้ องต่างๆ รวมทังเจรจา
้
ทาความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจ
ประเภทที่อยูใ่ นวัตถุที่ประสงค์ สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของ
ตลาดการค้ าทังภายในและภายนอกประเทศ
้
เกี่ยวกับวิสาหกิจประเภทที่อยูใ่ น
วัตถุที่ประสงค์ เพื่อให้ เป็ นประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจการค้ า การเงิน
เศรษฐกิจ หรื อความมัน่ คงของประเทศ

-43. ทาการวิจยั เกี่ยวกับการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยูใ่ นวัตถุที่ประสงค์
แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการ ตลอดจนข่าวสารการค้ า
อันเกี่ยวกับวิสาหกิจนันๆ
้
4. ขอสถิตหิ รื อเอกสารหรื อขอทราบข้ อความใดๆจากสมาชิกเกี่ยวกับการดาเนิน
วิสาหกิจประเภทที่อยูใ่ นวัตถุที่ประสงค์ ทังนี
้ ้ด้ วยความยินยอมของสมาชิก
5. ส่งเสริมการดาเนินการขายสินค้ าและการให้ บริการในการประกอบวิสาหกิจ
ของสมาชิกให้ เข้ ามาตรฐาน ตลอดจนวิจยั และปรับปรุงวิธีการเกี่ยวกับ
วิสาหกิจดังกล่าวให้ ได้ ผลดียิ่งขึ ้น
6. ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการค้ า อุตสาหกรรม การเงิน หรื อธุรกิจ
อื่นใดในทางเศรษฐกิจอันอยูใ่ นวัตถุที่ประสงค์
7. ทาความตกลงหรื อวางระเบียบให้ สมาชิกปฏิบตั หิ รื องดเว้ นการปฏิบตั ิ
เพื่อให้ การประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยูใ่ นวัตถุที่ประสงค์ได้ ดาเนินไป
ด้ วยความเรี ยบร้ อย
8. ประนีประนอมข้ อพิพาทระหว่างสมาชิกหรื อระหว่างสมาชิกกับบุคคล
ภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ
9. ส่งเสริมพลานามัย กีฬา และจัดงานบันเทิงเป็ นครัง้ คราว
10. ให้ ความอนุเคราะห์แก่สมาชิกในด้ านงานสวัสดิการเท่าที่ไม่เป็ นการขัดต่อ
ข้ อ 7 แห่งข้ อบังคับนี ้
11. จัดหารายได้ และหรื อผลประโยชน์ใดๆ เพื่อใช้ ในการดาเนินงานตามกรอบ
วัตถุประสงค์และอานาจของสมาคม

-5หมวดที่ 3
อานาจสมาคม
ข้ อ 6. สมาคมมีสิทธิและอานาจที่จะได้ มา ครอบครองเป็ นเจ้ าของ เช่า ให้ เช่า หรื อ
จาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินชนิดใด ที่จาเป็ นต่อและเกี่ยวเนื่องกับการดาเนินตามวัตถุประสงค์ของสมาคม
ฟ้อง หรื อถูกฟ้องในนามสมาคม เข้ าผูกพันในหนี ้ หรื อสัญญาใด และกระทาการใดๆที่เกี่ยวเนื่องกับ
การดาเนินกิจการของสมาคม หรื อที่สมควรเพื่อให้ บรรลุความมุง่ หมาย และวัตถุประสงค์ของสมาคม
ข้ อ 7. สมาคมจะไม่กระทาการดังต่อไปนี ้
1. ดาเนินการทางการค้ าหากาไร สะสมทุนชนิดใด หาประโยชน์ที่เป็ นเงินทอง
แก่สมาชิกไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้ อม แจกจ่ายทรัพย์สินของสมาคมแก่สมาชิก
หรื อเจ้ าของ หรื อผู้บริหารของสมาชิก
2. ดาเนินการทางการเมือง หรื อยินยอมให้ ใช้ เงินหรื อสถานที่ของสมาคม
เพื่อจุดประสงค์ทางการเมือง หรื อเข้ าร่วมในกิจกรรมของสหภาพแรงงาน
(Trade Union) ตามกฎหมายที่ใช้ บงั คับอยูใ่ นปั จจุบนั ในประเทศไทย
3. ประกอบวิสาหกิจโดยสมาคมเอง หรื อเข้ าดาเนินการในการประกอบวิสาหกิจ
ของสมาชิก หรื อเข้ ามีสว่ นถือหุ้น เป็ นหุ้นส่วน หรื อร่วมทุนในการประกอบ
วิสาหกิจกับบุคคลใดๆ
4. ดาเนินการด้ วยประการใดๆ ในอันที่จะกดราคาสินค้ าหรื อค่าบริการให้ ตกต่า
เกินสมควร หรื อทาให้ สงู เกินสมควร หรื อทาให้ เกิดปั่ นป่ วนเกี่ยวกับราคาสินค้ า
หรื อค่าบริการ
5. ให้ เงิน ให้ ก้ ยู ืมเงินแก่สมาชิกหรื อบุคคลอื่นใด เว้ นแต่เป็ นการให้ เพื่อการกุศล
สาธารณะ หรื อตามหน้ าที่ศีลธรรม หรื อตามควรแก่อธั ยาศัยในสังคม

-66. ดาเนินการด้ วยประการใดๆ เพื่อเพิ่ม ลด หรื อจากัดปริมาณการผลิต
ปริมาณสินค้ าที่จาหน่าย หรื อบริการอื่น และการดาเนินการดังกล่าวนัน้
เป็ นผลเสียหายแก่ตลาดการค้ า การเงินภายในหรื อภายนอกประเทศ
หรื อเศรษฐกิจของประเทศ
7. ดาเนินการด้ วยประการใดๆ อันเป็ นการทาลายการแข่งขันอันพึงมีตาม
ปกติวิสยั ของการประกอบวิสาหกิจ เว้ นแต่จะเป็ นการปฏิบตั ติ ามนโยบาย
หรื อระเบียบของทางราชการ
8. ดาเนินการด้ วยประการใดๆ อันอาจเป็ นภัยต่อเศรษฐกิจ ความมัน่ คงของ
ประเทศ หรื อต่อความสงบเรี ยบร้ อย หรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน
9. กีดกันหรื อขัดขวางมิให้ ผ้ ใู ดซึง่ มีคณ
ุ สมบัตทิ ี่จะเป็ นสมาชิกได้ ตามข้ อบังคับ
ของสมาคมเข้ าเป็ นสมาชิก หรื อบังคับด้ วยประการใดๆ ให้ เข้ าเป็ นสมาชิก
โดยผู้นนไม่
ั ้ สมัครใจ หรื อให้ สมาชิกออกจากสมาคมโดยเจตนาอันไม่สจุ ริต
หรื อขัดต่อข้ อบังคับของสมาคม
10. เปิ ดเผยสถิติ เอกสาร หรื อข้ อความอันเกี่ยวกับประโยชน์สว่ นได้ เสีย
โดยเฉพาะของสมาชิกผู้ใด เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือจาก
สมาชิกผู้นนั ้
11. ให้ หรื อยอมให้ บคุ คลอื่นซึง่ มิใช่กรรมการดาเนินกิจการในหน้ าที่ของกรรมการ
12. ยินยอมให้ มีการเล่นพนันทุกชนิดในสมาคมไม่วา่ จะมีเดิมพันหรื อไม่ หรื อ
ยินยอมให้ นาเครื่ องมือที่ใช้ เล่นพนันได้ หรื อสิ่งอื่นใดที่พงึ รังเกียจเข้ าใน
สมาคม
13. จ่ายเงินของสมาคมสาหรับค่าปรับที่สมาชิกถูกปรับในศาล
14. จัดสลากกินแบ่งไม่วา่ จะจัดในหมู่สมาชิกหรื อไม่ ทังนี
้ ้ในนามของสมาคม
เจ้ าหน้ าที่สมาคม คณะกรรมการ หรื อสมาชิก
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สมาชิกและสมาชิกภาพ
ข้ อ 8. ประเภทสมาชิก
สมาชิกของสมาคมแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ สมาชิกสามัญ
สมาชิกวิสามัญ และสมาชิกกิตติมศักดิ์
ข้ อ 9. คุณสมบัตขิ องสมาชิก
1. สมาชิกสามัญ ได้ แก่นิตบิ คุ คลที่ประกอบธุรกิจขายตรง และจดทะเบียนถูกต้ อง
ตามพระราชบัญญัตขิ ายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 และ
ได้ เปิ ดดาเนินการมาไม่น้อยกว่า 6 เดือนกับได้ เป็ นสมาชิกวิสามัญมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. สมาชิกวิสามัญ ได้ แก่นิตบิ คุ คลที่ประกอบธุรกิจขายตรงและจดทะเบียนถูกต้ อง
ตามพระราชบัญญัตขิ ายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 หรื อประกอบ
วิสาหกิจอันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจขายตรง หรื อบุคคลและนิตบิ คุ คลที่สนใจในธุรกิจ
ขายตรง
อนึง่ เฉพาะนิตบิ คุ คลที่ประกอบธุรกิจขายตรงและจดทะเบียนถูกต้ องตาม
พระราชบัญญัตขิ ายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 เท่านัน้ เมื่อเป็ นสมาชิกวิสามัญครบ 1 ปี แล้ วจะต้ องเข้ า
รับการพิจารณาเป็ นสมาชิกสามัญ โดยต้ องได้ รับมติเห็นชอบเกินกึ่งหนึง่ จากคณะกรรมการของสมาคม
3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้ แก่บคุ คลธรรมดาหรื อนิตบิ คุ คลที่ทรงคุณวุฒิ หรื อ
มีอปุ การคุณแก่สมาคม ซึง่ คณะกรรมการของสมาคมมีมติให้ เชิญเข้ าเป็ นสมาชิก
กิตติมศักดิแ์ ละบุคคลหรื อนิตบิ คุ คลนันตอบรั
้
บคาเชิญ
ข้ อ 10. คุณลักษณะของผู้แทนสมาชิก
คุณลักษณะของสมาชิกที่เป็ นบุคคลธรรมดาและผู้แทนของนิตบิ คุ คลซึง่ ได้ รับการ
แต่งตังตามข้
้
อ 14 ต้ องประกอบด้ วย

-81. เป็ นผู้บรรลุนิตภิ าวะแล้ ว
2. ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย หรื อบุคคลเสมือนไร้ ความสามารถ หรื อบุคคล
ไร้ ความสามารถ
3. ไม่เคยเป็ นบุคคลที่เคยต้ องโทษจาคุกตามคาพิพากษาถึงที่สดุ ของศาลมาก่อน
เว้ นแต่ความผิดลหุโทษ หรื อ ความผิดที่มีกาหนดโทษขันลหุ
้ โทษ หรื อ
ความผิดซึง่ กระทาโดยประมาท
4. ไม่เป็ นโรคอันสังคมพึงรังเกียจ
5. เป็ นผู้มีฐานะมัน่ คงพอสมควร
6. เป็ นผู้มีความประพฤติเรี ยบร้ อย
ข้ อ 11. การสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก
นิตบิ คุ คลหรื อบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกสามัญหรื อสมาชิก
วิสามัญของสมาคมจะต้ องยื่นความจานงต่อสมาคม ตามแบบพิมพ์ที่สมาคมกาหนดไว้ โดยมีสมาชิกสามัญ
ของสมาคมอย่างน้ อย 2 คนเป็ นผู้รับรอง
ข้ อ 12. การพิจารณาคาขอสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก
ให้ เลขาธิการสมาคมนาใบสมัครเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการของสมาคมในคราว
ต่อไปครัง้ แรกหลังจากที่ได้ รับใบสมัคร เมื่อคณะกรรมการของสมาคมมีมติให้ รับหรื อไม่รับผู้ใดเข้ าเป็ นสมาชิก
ให้ เลขาธิการสมาคมมีหนังสือแจ้ งให้ ผ้ สู มัครนันทราบภายในก
้
าหนดเวลา 15 วันนับแต่วนั ที่ได้ ลงมติ
หนังสือแจ้ งดังกล่าวในวรรคแรกต้ องจัดส่งเป็ นจดหมายทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนไปยังที่อยูข่ องผู้สมัครที่ปรากฏอยูใ่ นใบสมัคร

-9ข้ อ 13. วันเริ่มสมาชิกภาพ
สมาชิกภาพเริ่มตังแต่
้ วนั ที่ผ้ สู มัครได้ ชาระค่าลงทะเบียนและค่าบารุงเรี ยบร้ อยแล้ ว
ข้ อ 14. สมาชิกภาพที่เป็ นนิตบิ คุ คล
สมาชิกที่เป็ นนิตบิ คุ คลจะต้ องแต่งตังผู
้ ้ แทนซึง่ จะต้ องเป็ นบุคคลธรรมดา
ให้ มีอานาจกระทาการแทนนิตบิ คุ คลนันได้
้ 1 คน เพื่อปฏิบตั กิ ิจการในหน้ าที่และใช้ สิทธิแทนนิติบุคคลนัน้ ในการนี ้ผู้แทนจะมอบหมายให้ บคุ คลอื่นกระทาการแทน และหรื อแต่งตังตั
้ วแทนช่วงได้
โดยมีลายลักษณ์อกั ษร
ข้ อ 15. การขาดจากสมาชิกภาพ
สมาชิกภาพย่อมสิ ้นสุดลงในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1. ตายหรื อสิ ้นสภาพนิตบิ คุ คล
2. ขาดคุณสมบัตติ ามข้ อ 9
2. ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อคณะกรรมการของสมาคมและได้ ชาระ
ค่าบารุงและหนี ้สินที่ค้างชาระแก่สมาคมเรี ยบร้ อยแล้ ว
4. ต้ องคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ เป็ นบุคคลล้ มละลาย
5. คณะกรรมการของสมาคมลงมติให้ ลบชื่อออกจากทะเบียนสมาชิกโดย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนกรรมการทังหมดด้
้
วยเหตุ
หนึง่ เหตุใดดังต่อไปนี ้
(1) เจตนากระทาการใดๆที่ทาให้ สมาคมเสื่อมเสียชื่อเสียง
(2) เจตนาละเมิดข้ อบังคับ
(3) ไม่ชาระเงินค่าบารุงสมาคมเกินกว่า 45 วัน นับจากวันที่ 1 กรกฎาคม
ของทุกปี โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร

- 10 (4) กระทาการใดที่ไม่เป็ นไปเพื่อประโยชน์แท้ จริงของสมาคมหรื อวิสาหกิจ
ที่อยูใ่ นวัตถุที่ประสงค์ ทังนี
้ ้ภายใต้ ข้อบังคับข้ อ 7 และคณะกรรมการ
ของสมาคมได้ ให้ โอกาสสมาชิกนันอธิ
้ บายด้ วยวาจาหรื อเป็ นลายลักษณ์อักษร ต่อคณะกรรมการของสมาคม
ข้ อ 16. ทะเบียนสมาชิก
ให้ เลขาธิการจัดทาทะเบียนสมาชิกเก็บไว้ ณ สานักงานของสมาคม โดยมีรายการ
อย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(1) ชื่อและสัญชาติของสมาชิก
(2) ชื่อที่ใช้ ในการประกอบวิสาหกิจและประเภทของวิสาหกิจ
(3) ที่ตงส
ั ้ านักงานของสมาชิก
(4) วันที่เข้ าเป็ นสมาชิก
หมวดที่ 5
ค่าลงทะเบียนและค่าบารุง
ข้ อ 17. ค่าลงทะเบียนและค่าบารุงสมาคม
1. สมาชิกสามัญจะต้ องชาระค่าลงทะเบียนแรกเข้ าจานวน 40,000 บาท (สี่หมื่น
บาทถ้ วน) ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ที่คณะกรรมการของสมาคมมีมติให้ รับเข้ า
เป็ นสมาชิกสามัญและต้ องชาระค่าบารุงสมาคมเป็ นรายปี ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม
ทุกปี โดยกาหนดให้ ชาระอัตราค่าบารุงจากยอดขายสุทธิตอ่ ปี ของแต่ละสมาชิก
ตามลาดับขันดั
้ งนี ้
ยอดขายสุทธิตอ่ ปี
อัตราค่าบารุงต่อปี
ต่ากว่า 51 ล้ านบาท
20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้ วน)
51-100
ล้ านบาท
40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้ วน)
101-250 ล้ านบาท
60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้ วน)
251-500 ล้ านบาท
120,000 บาท (หนึง่ แสนสองหมื่นบาทถ้ วน)
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751-1,000 ล้ านบาท
1,001-1,500 ล้ านบาท
1,501-2,000 ล้ านบาท
2,001-4,000 ล้ านบาท
4,001 ล้ านบาทขึ ้นไป

200,000 บาท
240,000 บาท
300,000 บาท
400,000 บาท
600,000 บาท
1,000,000 บาท

(สองแสนบาทถ้ วน)
(สองแสนสี่หมื่นบาทถ้ วน)
(สามแสนบาทถ้ วน)
(สี่แสนบาทถ้ วน)
(หกแสนบาทถ้ วน)
(หนึง่ ล้ านบาทถ้ วน)

2. สมาชิกวิสามัญที่ประกอบธุรกิจขายตรงหรื อประกอบวิสาหกิจอันเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจขายตรงจะต้ องชาระค่าบารุงสมาคมเป็ นรายปี โดยชาระค่าบารุงสมาคม
ครัง้ แรกภายในกาหนด 15 วันนับแต่วนั ที่ที่คณะกรรมการของสมาคมมีมติให้
รับเข้ าเป็ นสมาชิกวิสามัญ และชาระค่าบารุงสมาคมในรอบปี ต่อไปก่อนวันที่ 1
กรกฎาคม ทุกปี ปี ละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้ วน)
3. สมาชิกวิสามัญที่สนใจในธุรกิจขายตรงจะต้ องชาระค่าบารุงสมาคมเป็ นรายปี
โดยชาระค่าบารุงสมาคมครัง้ แรกภายในกาหนด 15 วัน นับแต่วนั ที่ที่
คณะกรรมการของสมาคมมีมติให้ รับเข้ าเป็ นสมาชิกวิสามัญและชาระค่าบารุง
สมาคมในรอบปี ต่อไปก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี
ปี ละ 10,000 บาท (หนึง่ หมื่นบาทถ้ วน)
4. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่ต้องชาระค่าลงทะเบียนหรื อค่าบารุงอย่างใดทังสิ
้ ้น
สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพตามข้ อ 15 จะไม่ได้ รับค่าลงทะเบียนหรื อค่าบารุง
สมาคมคืน
เพื่อประโยชน์ในการคานวณค่าบารุงรายปี ตามความในวรรคแรก ยอดขายสุทธิตอ่ ปี
ให้ หมายความถึง ยอดขายสินค้ ารวมค่าบริการสุทธิตอ่ ปี

- 12 หมวดที่ 6
สิทธิและหน้ าที่ของสมาชิก
ข้ อ 18. สิทธิของสมาชิก
1. ได้ รับความช่วยเหลือและการสงเคราะห์ในเรื่ องที่เกี่ยวกับกิจการอันอยูใ่ น
วัตถุที่ประสงค์ของสมาคมจากสมาคมเท่าที่จะอานวยได้
2. เสนอความคิดเห็น หรื อให้ คาแนะนาต่อสมาคมหรื อคณะกรรมการของ
สมาคมในเรื่ องใดๆ อันอยูใ่ นวัตถุที่ประสงค์ของสมาคม เพื่อนามาซึง่ ความ
เจริญรุ่งเรื องของสมาคม
3. ขอตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของสมาคมได้ โดยทาเป็ นหนังสือยื่นต่อ
เลขาธิการสมาคมหรื อกรรมการผู้ทาหน้ าที่แทนเลขาธิการสมาคม
4. เข้ าร่วมประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็นซักถามกรรมการ เสนอญัตติใน
การประชุมใหญ่สามัญประจาปี หรื อในการประชุมใหญ่วิสามัญ
5. สมาชิกสามัญเท่านันมี
้ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี หรื อในที่ประชุมใหญ่วิสามัญ
6. สมาชิกสามัญมีสิทธิประดับเครื่ องหมายของสมาคม สมาชิกวิสามัญไม่มีสิทธิ
ประดับเครื่ องหมายของสมาคม แต่สามารถระบุข้อความแสดงตนว่าเป็ นสมาชิก
วิสามัญของสมาคมได้
ข้ อ 19. หน้ าที่ของสมาชิก
1. ต้ องปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ ข้ อบังคับ ระเบียบ คาสัง่ ของสมาคม
มติของที่ประชุมใหญ่ และมติของคณะกรรมการของสมาคมโดยเคร่งครัด
2. ดารงรักษาเกียรติและผลประโยชน์สว่ นได้ เสียของสมาคม

- 13 3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของสมาคมให้ เจริญรุ่งเรื องและมีความก้ าวหน้ า
อยูเ่ สมอ
4. ชาระค่าบารุงให้ แก่สมาคมตามกาหนด
5. สมาชิกผู้ใดเปลี่ยนชื่อ สัญชาติ ย้ ายที่ตงส
ั ้ านักงาน เปลี่ยนประเภทวิสาหกิจ
เลิกประกอบวิสาหกิจ หรื อเปลี่ยนผู้แทนนิตบิ คุ คล จะต้ องแจ้ งให้ เลขาธิการ
สมาคมทราบเป็ นหนังสือภายในกาหนด 7 วันนับแต่วนั ที่เปลี่ยนแปลง
หมวดที่ 7
คณะกรรมการสมาคม
ข้ อ 20. การเลือกตังคณะกรรมการของสมาคม
้
ให้ มีคณะกรรมการขึ ้นคณะหนึง่ เป็ นผู้ดาเนินกิจการของสมาคม และเป็ นผู้แทน
ของสมาคมในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี ้คณะกรรมการจะมอบหมายให้ กรรมการคนหนึง่ คน
ใดหรื อหลายคนทาการแทนในการหนึง่ การใด เว้ นแต่ข้อบังคับนี ้จะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น
คณะกรรมการประกอบด้ วยผู้แทนของสมาชิกสามัญซึง่ ได้ รับเลือกตังจากที
้
่ประชุม
ใหญ่มีจานวนไม่ต่ากว่า 9 คน
การเลือกตังกรรมการให้
้
กระทาโดยวิธีสมาชิกสามัญหรื อสมาชิกวิสามัญเสนอ
นามของสมาชิกสามัญซึง่ ตนประสงค์จะให้ เข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการต่อที่ประชุมใหญ่ โดยมีสมาชิก
สามัญและ/หรื อสมาชิกวิสามัญรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน แล้ วให้ ที่ประชุมดังกล่าวลงมติเลือกตังให้
้ ผ้ ไู ด้ รับ
คะแนนสูงตามลาดับเป็ นกรรมการตามจานวนที่กาหนดในวรรคสอง
ให้ สมาชิกสามัญในที่ประชุมเลือกตังกรรมการ
้
1 คน เพื่อดารงตาแหน่งนายกสมาคม
สาหรับคณะกรรมการที่เหลือให้ เลือกตังกั
้ นเองเพื่อดารงตาแหน่งต่างๆ คณะกรรมการของสมาคมอยูใ่ น
ตาแหน่งได้ คราวละ 2 ปี

- 14 ภายใต้ ข้อบังคับแห่งพระราชบัญญัตสิ มาคมการค้ า พ.ศ. 2509 มาตรา 19 หรื อ
33 กรรมการที่พ้นจากสภาพกรรมการไปแล้ วอาจได้ รับเลือกตังให้
้ เป็ นกรรมการอีกได้
ข้ อ 21. การพ้ นจากสภาพกรรมการ
กรรมการของสมาคมย่อมพ้ นจากสภาพกรรมการในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1. ครบกาหนดออกตามวาระ
2. ลาออก โดยคณะกรรมการของสมาคมได้ ลงมติอนุมตั แิ ล้ ว
3. พ้ นจากการเป็ นผู้แทนสมาชิกสามัญ
4. ขาดจากสมาชิกภาพ
5. ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ ถอดถอนจากการเป็ นกรรมการ
6. เมื่อรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพาณิชย์สงั่ ให้ ออกตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัตสิ มาคมการค้ า พ.ศ. 2509
7. ต้ องคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ ลงโทษตามพระราชบัญญัตสิ มาคมการค้ า
พ.ศ. 2509
ข้ อ 22. กรณีที่กรรมการพ้ นจากสภาพกรรมการก่อนครบกาหนดออกตามวาระ
ให้ มีตาแหน่งอุปนายกอันดับ 1 และอันดับ 2 โดยอุปนายกอันดับ 1 จะทาหน้ าที่
แทนนายกสมาคม ส่วนอุปนายกอันดับ 2 จะทาหน้ าที่แทนอุปนายกอันดับ 1 ในกรณีที่กรรมการพ้ นจาก
สภาพกรรมการก่อนครบกาหนดตามวาระ
ในกรณีที่มีกรรมการพ้ นจากสภาพกรรมการก่อนกาหนดออกตามวาระ คณะ
กรรมการของสมาคมอาจตังสมาชิ
้
กสามัญคนใดคนหนึง่ โดยเสียงข้ างมากให้ เป็ นกรรมการแทนได้ แต่
กรรมการที่ได้ รับแต่งตังแทนนี
้
้ให้ เป็ นกรรมการอยูไ่ ด้ เพียงเท่ากาหนดเวลาของผู้ที่ตนแทน

- 15 ข้ อ 23. องค์ประชุมของคณะกรรมการของสมาคม
การประชุมของคณะกรรมการของสมาคมจะต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่าครึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมดจึ
้
งจะนับว่าเป็ นองค์ประชุม เว้ นแต่กรณีที่มีจานวนกรรมการ
ในคณะกรรมการของสมาคมน้ อยกว่าครึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมด
้
ในกรณีที่มีจานวนกรรมการในคณะกรรมการของสมาคมน้ อยกว่าครึ่งหนึง่
ของจานวนกรรมการทังหมด
้
กรรมการที่มีตวั อยูย่ อ่ มทากิจการได้ เฉพาะแต่ในเรื่ องที่จะตังสมาชิ
้
กสามัญ
คนใดคนหนึง่ หรื อหลายคนเป็ นกรรมการแทนเพิ่มขึ ้นให้ ครบจานวนหรื อนัดเรี ยกประชุมใหญ่เท่านัน้
จะกระทากิจการอย่างอื่นไม่ได้ ทงสิ
ั ้ ้น
นอกจากสองวรรคก่อนข้ างต้ น เมื่อกรรมการมาประชุมน้ อยกว่าครึ่งของจานวน
กรรมการทังหมดจะต้
้
องเลื่อนการประชุมออกไปอย่างน้ อย 7 วัน หากในคราวประชุมใหม่นี ้ยังมีกรรมการ
มาประชุมน้ อยกว่าครึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมดก็
้
ให้ ถือว่าเป็ นองค์ประชุมได้
ข้ อ 24. มติของที่ประชุมคณะกรรมการของสมาคม
เว้ นแต่กาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นในข้ อบังคับนี ้ ให้ ถือเอาคะแนนเสียงข้ างมากเป็ น
มติของที่ประชุม ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
ข้ อ 25. ประธานในที่ประชุม
ให้ นายกสมาคมเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้ านายกสมาคมไม่อาจปฏิบตั หิ น้ าที่ได้
ให้ ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุมเฉพาะในการประชุมคราวนัน้
ข้ อ 26. การประชุมคณะกรรมการของสมาคม
ให้ มีการประชุมคณะกรรมการของสมาคมอย่างน้ อยหนึง่ ครัง้ ทุกสามเดือน
โดยได้ รับคาบอกกล่าวล่วงหน้ าโดยจดหมายทางไปรษณีย์ลงทะเบียนอย่างน้ อย 7 วัน
อนึง่ ในกรณีสมควร นายกสมาคมหรื อกรรมการรวมกันไม่น้อยกว่าครึ่งหนึง่
จะเรี ยกประชุมพิเศษขึ ้นได้

- 16 ข้ อ 27. การรับมอบงานของคณะกรรมการของสมาคม
เมื่อมีการเลือกตังคณะกรรมการชุ
้
ดใหม่แต่ละครัง้ ในกรณีครบวาระหรื อ
คณะกรรมการชุดเดิมลาออกทังคณะ
้
ให้ คณะกรรมการของสมาคมชุดใหม่ที่ได้ รับเลือกตังเข้
้ ารับมอบงาน
จากคณะกรรมการของสมาคมเดิมภายในกาหนดเวลา 30 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับเลือกตัง้ และการส่งมอบ
รับมอบนี ้จะต้ องกระทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
การเข้ ารับมอบงานของคณะกรรมการชุดใหม่นี ้จะกระทาได้ ตอ่ เมื่อได้ ยื่นจด
ทะเบียนเป็ นคณะกรรมการของสมาคมต่อนายทะเบียนสมาคมการค้ าประจากรุงเทพมหานครแล้ ว และ
หากว่ายังไม่มีการจดทะเบียนเป็ นคณะกรรมการชุดใหม่ให้ ถือว่าคณะกรรมการชุดเดิมเป็ นคณะกรรมการ
ของสมาคมอยูต่ ามเดิมตราบเท่าเวลานัน้
ข้ อ 28. อานาจและหน้ าที่ของคณะกรรมการสมาคม
ให้ คณะกรรมการของสมาคมมีอานาจและหน้ าที่ดงั นี ้
1. จัดดาเนินกิจการและทรัพย์สินของสมาคมให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับและมติ
ของที่ประชุม
2. เลือกตังกรรมการให้
้
ดารงตาแหน่งต่างๆในคณะกรรมการของสมาคม
3. วางระเบียบในการปฏิบตั งิ านของสมาคม
4. ว่าจ้ าง แต่งตัง้ ถอดถอนที่ปรึกษาของคณะกรรมการของสมาคม อนุกรรมการ
เจ้ าหน้ าที่ และพนักงานทังปวง
้ เพื่อให้ การดาเนินงานของสมาคมเป็ นไปโดย
เรี ยบร้ อยโดยอยูใ่ นความรับผิดชอบของคณะกรรมการของสมาคม
ข้ อ 29. อานาจและหน้ าที่กรรมการของสมาคมในตาแหน่งต่างๆ
อานาจหน้ าที่ของกรรมการของสมาคมในตาแหน่งต่างๆ มีดงั นี ้
1. นายกสมาคม มีหน้ าที่ดาเนินกิจการของสมาคมให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับ
และระเบียบในการปฏิบตั งิ านของสมาคม เป็ นผู้แทนของสมาคมในกิจการ
อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก และเป็ นประธานในที่ประชุมของคณะกรรมการ
ของสมาคม ตลอดจนในที่ประชุมใหญ่

- 17 2. เหรัญญิกสมาคม มีหน้ าที่ดแู ลควบคุมการจ่ายเงินของสมาคม การทาบัญชี
การเงิน การเก็บรักษา และการจ่ายพัสดุของสมาคม ตลอดจนปฏิบตั หิ น้ าที่
อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของสมาคมจะได้ มอบหมาย
3. เลขาธิการสมาคม มีหน้ าที่กากับดูแลการดาเนินงานของเจ้ าหน้ าที่สมาคมใน
การโต้ ตอบหนังสือ และหรื อเอกสารใดๆ ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการเก็บรักษา
เอกสารต่างๆ ของสมาคม การทาบันทึกรายงานการประชุมในที่ประชุม
คณะกรรมการของสมาคมและที่ประชุมใหญ่ การจัดทาทะเบียนสมาชิกและ
ทะเบียนต่างๆ อันมิใช่ทะเบียนเกี่ยวกับการเงินของสมาคม และปฏิบตั หิ น้ าที่อื่นๆ
ตามที่คณะกรรมการของสมาคมจะได้ มอบหมาย
ตาแหน่งอื่นนอกจากนี ้ให้ มีขึ ้นแล้ วแต่คณะกรรมการของสมาคมจะกาหนดขึ ้น
เป็ นคราวๆไปตามจานวนกรรมการที่ได้ รับแต่งตัง้
หมวดที่ 8
การประชุมใหญ่
ข้ อ 30. การประชุมใหญ่
การประชุมใหญ่ให้ หมายถึงการประชุมสมาชิกของสมาคมแบ่งออกเป็ น 2
ประเภท คือ
1. การประชุมใหญ่สามัญประจาปี คือ การประชุมใหญ่ที่ต้องจัดให้ มีขึ ้นครัง้ หนึง่
ทุกระยะเวลา 12 เดือน
2. การประชุมใหญ่วิสามัญ คือ การประชุมใหญ่ครัง้ อื่นๆ บรรดามีนอกจาก
การประชุมใหญ่สามัญประจาปี หรื อการประชุมสมาชิกเป็ นการประจา
ข้ อ 31. กาหนดการประชุมใหญ่
กาหนดการประชุมใหญ่มีดงั นี ้

- 18 1. การประชุมใหญ่สามัญประจาปี ให้ มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี
2. การประชุมใหญ่วิสามัญ ถ้ ามีเหตุใดเหตุหนึง่ ซึง่ คณะกรรมการของสมาคมเห็น
สมควร หรื อสมาชิกมีจานวนไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสี่ของจานวนสมาชิกทังหมด
้
แสดงความจานงที่จะให้ มีการประชุมใหญ่วิสามัญ โดยทาเป็ นหนังสือยื่นต่อ
เลขาธิการสมาคม ให้ คณะกรรมการของสมาคมนัดประชุมใหญ่วิสามัญภายใน
กาหนดเวลา 15 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือ
หนังสือบอกกล่าวจะต้ องระบุข้อความแจ้ งเหตุเพื่อการใดที่จะขอให้ มีการประชุม
ใหญ่วสิ ามัญนี ้ด้ วย
ข้ อ 32. การส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมใหญ่
คณะกรรมการของสมาคมต้ องส่งหนังสือบอกกล่าวถึงวัน เวลา สถานที่ และ
ระเบียบวาระการประชุมใหญ่ไปให้ สมาชิกทุกคนได้ ทราบ โดยส่งจดหมายทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ณ ที่อยู่
ของสมาชิกที่ปรากฏอยูใ่ นทะเบียน หรื อส่งให้ ถึงตัวสมาชิกก่อนกาหนดวันประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า 7 วัน
ภายใต้ ข้อบังคับของความในวรรคแรก ในกรณีที่เป็ นการนัดประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี ต้ องแนบสาเนารายงานประจาปี และสาเนางบดุลซึง่ ผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบแล้ วไปด้ วย
ข้ อ 33. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่
ในการประชุมใหญ่ของสมาคมต้ องมีสมาชิกสามัญมาประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึง่
ของจานวนสมาชิกสามัญทังหมดจึ
้
งจะถือเป็ นองค์ประชุม
ข้ อ 34. กรณีที่การประชุมในครัง้ แรกสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม
การประชุมใหญ่ที่ได้ เรี ยกนัดประชุมวันและเวลาใด หากล่วงพ้ นกาหนดเวลานัด
ไปแล้ ว 1 ชัว่ โมงยังมีสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม ถ้ าการประชุมใหญ่คราวนันได้
้ เรี ยกนัดเพราะสมาชิก
ร้ องขอให้ เลิกประชุม ถ้ ามิใช่เพราะสมาชิกร้ องขอให้ เลื่อนการประชุมคราวนันไป
้ และทาการบอกกล่าวนัด
ประชุมวัน เวลา และสถานที่ประชุมใหญ่นี ้อีกครัง้ หนึง่ ภายในกาหนดเวลา 15 วัน นับแต่วนั ประชุมใหญ่
คราวแรก ในการประชุมใหญ่คราวหลังนี ้จะมีสมาชิกมามากน้ อยเพียงใดก็ให้ ถือว่าเป็ นองค์ประชุม แต่จะ
พิจารณาเรื่ องอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ ในหนังสือบอกกล่าวเรี ยกนัดประชุมครัง้ แรกนันไม่
้ ได้

- 19 ข้ อ 35. ประธานในที่ประชุมใหญ่
ให้ นายกสมาคมเป็ นประธานในที่ประชุมใหญ่ ถ้ านายกสมาคมไม่อาจปฏิบตั หิ น้ าที่
ได้ ให้ ที่ประชุมใหญ่เลือกตังกรรมการคนหนึ
้
ง่ คนใดขึ ้นเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้ าและไม่มีกรรมการอยูใ่ นที่
ประชุมเลย ก็ให้ ที่ประชุมใหญ่เลือกตังสมาชิ
้
กคนหนึง่ คนใดขึ ้นเป็ นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุม
คราวนัน้
ข้ อ 36. วิธีออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่
สมาชิกสามัญเท่านันมี
้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน และสมาชิกสามัญคนหนึง่ ๆ มี
คะแนนเสียงหนึง่ เสียง
การออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ให้ ถือปฏิบตั เิ ป็ น 2 กรณี คือ
1. โดยวิธีเปิ ดเผย ให้ ใช้ วิธีชมู ือ
2. โดยวิธีลงคะแนนลับ ให้ ใช้ วิธีเขียนบัตรลงคะแนน และจะกระทาได้ เมื่อ
คณะกรรมการของสมาคมหรื อสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่าครึ่งหนึง่ ของ
จานวนสมาชิกสามัญที่มาประชุมร้ องขอ
ข้ อ 37. มติของที่ประชุมใหญ่
เว้ นแต่ที่กาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นในข้ อบังคับนี ้ ให้ ถือเอาคะแนนเสียงข้ างมากเป็ น
มติของที่ประชุมใหญ่ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียง
ชี ้ขาด
ข้ อ 38. กิจการอันพึงกระทาในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี
กิจการอันพึงกระทาในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี มีดงั นี ้
1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน
2. พิจารณารายงานประจาปี ซึง่ แสดงผลการดาเนินกิจการของสมาคมที่ผา่ นมา
ในรอบปี
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4. เลือกตังคณะกรรมการของสมาคม
้
(อาจละเว้ นในปี ที่ไม่มีการเลือกตัง)้
5. เลือกตังผู
้ ้ สอบบัญชีประจาปี และกาหนดค่าตอบแทน
6. เรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ข้ อ 39. กิจการอันพึงกระทาในการประชุมใหญ่วิสามัญ
กิจการอันพึงกระทาในการประชุมใหญ่วิสามัญนัน้ ได้ แก่กิจการที่ไม่อาจหรื อ
มีเหตุทาให้ ไม่สามารถจัดทาได้ ในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี และได้ แก่กิจการอื่นตามที่ระบุไว้ ใน
คาบอกกล่าวเรี ยกประชุมนัน้
ข้ อ 40. กิจการอันพึงกระทาในการประชุมสมาชิกเป็ นการประจา
กิจการอันพึงกระทาในการประชุมสมาชิกเป็ นการประจา ได้ แก่กิจการ
อันเกี่ยวกับการปฏิบตั ธิ ุรกิจทัว่ ไปของสมาคม นอกจากกิจการที่จาเป็ นจะต้ องกระทาได้ ก็แต่โดย
การประชุมใหญ่สามัญประจาปี หรื อการประชุมใหญ่วิสามัญ
หมวดที่ 9
การลงคะแนนเสียงทัว่ ไป
ข้ อ 41. คณะกรรมการของสมาคมอาจกาหนดว่า ในระหว่างที่ยงั ไม่มีการประชุมสมาชิก
สมาคมอาจระงับหรื อตัดสินปั ญหาในระหว่างสมาชิกซึง่ อาจมีขึ ้นโดยการลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์หรื อการ
ลงคะแนนเสียงทัว่ ไปเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (Written referendum) เมื่อได้ ยื่นเสนอโดยคณะกรรมการ
ของสมาคมหรื อโดยนายกสมาคมภายหลังที่ได้ บอกกล่าวแก่คณะกรรมการของสมาคมแล้ ว เมื่อได้ รับบอก
กล่าวนี ้แล้ ว คณะกรรมการของสมาคมโดยคะแนนเสียงข้ างมากอาจลงมติยบั ยังข้
้ อเสนอของนายกสมาคม
ได้ โดยทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันนับแต่วนั ได้ รับคาบอกกล่าว การลงคะแนนเสียงดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับ
การลงคะแนนเสียงในที่ประชุมใหญ่ ทังนี
้ ้ปั ญหาหรื อเรื่ องที่เสนอดังกล่าวต้ องได้ รับคะแนนเสียงเห็นชอบ
จากสมาชิกอย่างน้ อยสองในสามของสมาชิกทังหมด
้
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การเงินและการบัญชีของสมาคม
ข้ อ 42. การจัดทางบดุล
ให้ คณะกรรมการของสมาคมจัดทางบดุลปี ละหนึง่ ครัง้ แล้ วส่งให้ ผ้ สู อบบัญชี
ไม่เกินเดือนสิงหาคมของทุกปี และผู้สอบบัญชีจะต้ องตรวจสอบให้ แล้ วเสร็จก่อนวันประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี ไม่น้อยกว่า 30 วัน
ข้ อ 43. ปี การบัญชีให้ ถือเอาวันที่ 30 มิถนุ ายนของทุกปี เป็ นวันสิ ้นปี การบัญชีของสมาคม
ข้ อ 44. อานาจของผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีซงึ่ ที่ประชุมใหญ่เลือกตังมี
้ อานาจเข้ าตรวจสอบสมุดบัญชีและบรรดา
เอกสารเกี่ยวกับการเงินของสมาคม และมีสิทธิสอบถามกรรมการ ตลอดจนเจ้ าหน้ าที่ของสมาคมทุกคน
ที่มีสว่ นเกี่ยวกับบัญชีและเอกสารดังกล่าว ในการนี ้กรรมการและเจ้ าหน้ าที่ของสมาคมจะต้ องช่วยเหลือ
และให้ ความสะดวกทุกประการเพื่อการตรวจสอบเช่นว่านัน้
ข้ อ 45. การเก็บรักษาสมุดบัญชีและเอกสารการเงิน
สมุดบัญชีและเอกสารการเงินของสมาคมจะต้ องเก็บรักษาไว้ ณ สานักงานของ
สมาคมและให้ อยูใ่ นความดูแลและรับผิดชอบของเหรัญญิกสมาคม
ข้ อ 46. การเงินของสมาคม
เงินสดของสมาคมจะต้ องนาฝากไว้ ณ ธนาคารพาณิชย์แห่งใดแห่งหนึง่ ซึง่ ตังอยู
้ ่
ในเขตท้ องที่จงั หวัดกรุงเทพมหานครในนามของสมาคมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการของสมาคม
ให้ มีเงินทดรองจ่ายเกี่ยวกับกิจการของสมาคมไม่เกินวงเงิน 5,000 บาท (ห้ าพัน
บาทถ้ วน) ในการนี ้เหรัญญิกสมาคมเป็ นผู้รับผิดชอบและเก็บรักษาตัวเงิน
การฝากและการถอนเงินจากธนาคาร ให้ อยูใ่ นอานาจของนายกสมาคมหรื อ
กรรมการคนใดคนหนึง่ โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการของสมาคม ลงนามร่วมกับเหรัญญิกสมาคม
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การลงนามในสัญญาใดผูกพันสมาคมต้ องได้ รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ของสมาคมทุกครัง้ ทังนี
้ ้มีกรรมการอย่างน้ อยสองคนซึง่ กาหนดโดยมติที่ประชุมดังกล่าวลงลายมือชื่อและ
ประทับตราของสมาคม
หมวดที่ 11
การแก้ ไขข้ อบังคับ การเลิกสมาคม การชาระบัญชี
ข้ อ 48. การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อตัดทอนข้ อบังคับ
ข้ อบังคับนี ้จะแก้ ไข เปลี่ยนแปลง ตัดทอน หรื อเพิ่มเติมได้ ก็แต่โดยมติของที่ประชุม
ใหญ่ ซึง่ มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิกสามัญทังหมด
้
และให้ นาข้ อ
31-37 มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
ข้ อความที่จะแก้ ไข เปลี่ยนแปลง ตัดทอน หรื อเพิ่มเติมต้ องกล่าวไว้ ในหนังสือ
บอกกล่าวนัดประชุมด้ วย
ข้ อ 49. การเลิกสมาคม
สมาคมนี ้อาจเลิกได้ ด้วยเหตุหนึง่ เหตุใดดังต่อไปนี ้
1. เมื่อที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ เลิกด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จานวนสมาชิกสามัญทังหมด
้
2. เมื่อล้ มละลาย
3. เมื่อรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพาณิชย์สงั่ ให้ เลิกตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัตสิ มาคมการค้ า พ.ศ. 2509
ในกรณีตาม 1 และ 2 นี ้ต้ องแจ้ งให้ นายทะเบียนสมาคมการค้ าประจากรุงเทพมหานคร
ทราบภายในกาหนดเวลา 15 วันนับแต่วนั ที่เกิดมีเหตุที่ทาให้ เลิก
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เมื่อสมาคมนี ้ต้ องเลิกไปเพราะเหตุหนึง่ เหตุใดในข้ อก่อนนี ้ การชาระบัญชีของ
สมาคมให้ นาบทบัญญัตสิ มาคมการค้ า พ.ศ. 2509 มาใช้ บงั คับ
ในกรณีที่สมาคมต้ องเลิกไปตามข้ อ 49.1 ให้ ที่ประชุมใหญ่คราวนันลงมติ
้
เลือกตัง้
กาหนดตัวผู้ชาระบัญชีเสียด้ วย และหากต้ องเลิกไปตามข้ อ 49.2 ให้ กรรมการทุกคนในคณะกรรมการของ
สมาคมชุดสุดท้ ายที่ได้ จดทะเบียนเป็ นกรรมการของสมาคมต่อนายทะเบียนสมาคมการค้ าประจากรุงเทพมหานครเป็ นผู้ชาระบัญชี
หากมีทรัพย์สินของสมาคมเหลือจากการชาระบัญชีให้ ยกให้ แก่นิตบิ คุ คลใน
ประเทศไทยที่มีวตั ถุประสงค์เกี่ยวกับการกุศลสาธารณะแห่งหนึง่ แห่งใดหรื อหลายแห่งตามมติของที่
ประชุมใหญ่
หมวดที่ 12
การตีความ
ข้ อ 51. การตีความข้ อบังคับและระเบียบ
คณะกรรมการของสมาคมเป็ นผู้มีอานาจแต่ผ้ เู ดียวในการตีความข้ อบังคับนี ้
หรื อระเบียบต่างๆ มติของคณะกรรมการของสมาคมในปั ญหาการตีความหรื อเรื่ องใดๆที่เกี่ยวกับสมาคม
แต่มิได้ ระบุไว้ ในข้ อบังคับหรื อระเบียบ ให้ ถือเป็ นที่สดุ และผูกพันสมาชิก
หมวดที่ 13
มาตรการทางวินยั
ข้ อ 52. ในกรณีละเมิดข้ อบังคับหรื อหลักจรรยาบรรณ คณะกรรมการของสมาคมอาจ
ใช้ มาตรการต่อไปนี ้ตามความผิด
1. ตักเตือน
2. พักสมาชิกภาพชัว่ คราว
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4. ส่งเรื่ องให้ เจ้ าหน้ าที่พิจารณา
คณะกรรมการของสมาคมจะไม่ใช้ มาตรการข้ างต้ นนี ้จนกว่าจะได้ พิจารณา
เรื่ องราว และให้ โอกาสสมาชิกที่กระทาละเมิดนันยกข้
้ อต่อสู้
การตักเตือนนันจะส่
้ งไปยังผู้นนโดยจดหมายทางไปรษณี
ั้
ย์ลงทะเบียนตามที่อยู่
ที่ปรากฏในทะเบียนสมาชิก
การพักสมาชิกภาพชัว่ คราวจะกาหนดได้ ไม่เกิน 1 ปี แม้ จะมีการพักสมาชิกภาพ
ชัว่ คราวแล้ ว ก็อาจมีการถอนสมาชิกภาพได้ ถ้ าผู้นนมิ
ั ้ ได้ ดาเนินการแก้ ไขปั ญหาซึง่ ก่อให้ เกิดการพักสมาชิก
ภาพชัว่ คราวนัน้
กรรมการของสมาคมจะถูกพักสมาชิกภาพชัว่ คราวหรื อถูกถอนสมาชิกภาพได้ แต่
โดยที่ประชุมใหญ่วิสามัญเท่านัน้ การพักสมาชิกภาพชัว่ คราวหรื อการถอนสมาชิกภาพดังกล่าวมีผลเป็ นการ
ขาดจากตาแหน่งในคณะกรรมการด้ วย
มูลอันเป็ นเหตุให้ พกั สมาชิกภาพชัว่ คราวหรื อการถอนสมาชิกภาพได้ มีดงั นี ้
1. จงใจละเมิดหลักจรรยาบรรณข้ างต้ น
2. จงใจกระทาผิดจากข้ อบังคับนี ้
3. มิได้ ชาระหนี ้การเงินหรื อหนี ้อื่นใดเนื่องจากการเป็ นสมาชิกในสมาคม
4. จงใจกระทาการอื่นใดที่อาจเป็ นที่เสียหายต่อชื่อเสียงที่ดีของสมาคมตาม
ความเห็นของคณะกรรมการ

- 25 มติการพักสมาชิกภาพชัว่ คราวหรื อการถอนจากสมาชิกภาพต้ องแสดงเหตุผล
และส่งหนังสือไปยังผู้นนโดยไม่
ั้
ชกั ช้ า ผู้นนอาจอุ
ั้
ทธรณ์ได้ ในการประชุมใหญ่ครัง้ ต่อไป
ในระหว่างการพักสมาชิกภาพชัว่ คราวนี ้ ห้ ามมิให้ ผ้ นู นกระท
ั้
าการใดที่เป็ นการ
ใช้ สิทธิและเอกสิทธิอนั เนื่องจากการเป็ นสมาชิกของสมาคม กรณีถอนจากสมาชิกภาพ สิทธิของสมาชิก
ผู้นนเป็
ั ้ นอันสิ ้นสุดนับแต่วนั ที่มีมติถอนจากสมาชิกภาพ
เรื่ องราวที่เป็ นการละเมิดกฎหมายจะส่งไปยังเจ้ าหน้ าที่ที่เหมาะสม เพื่อพิจารณา
สอบสวนและลงโทษเมื่อเห็นสมควร
คณะกรรมการของสมาคมหรื อสมาคมจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่สมาชิก
ได้ รับเมื่อต้ องรับโทษตามนี ้
หมวดที่ 14
บทเฉพาะกาล
ข้ อ 53. เมื่อนายทะเบียนสมาคมการค้ าประจากรุงเทพมหานครได้ อนุญาตให้ จดั ตังเป็
้ น
สมาคมการค้ าแล้ ว ให้ ผ้ เู ริ่มก่อการจัดตังทั
้ ง้ 3 คนทาหน้ าที่คณะกรรมการของสมาคมชัว่ คราวจนกว่าจะได้
มีการเลือกตังคณะกรรมการของสมาคมตามข้
้
อบังคับนี ้ ซึง่ จะต้ องจัดให้ มีขึ ้นภายในกาหนดเวลา 120 วัน
นับแต่วนั ที่ได้ รับอนุญาตให้ จดั ตังเป็
้ นสมาคมการค้ าแล้ ว
ข้ อ 54. เพื่อประโยชน์แห่งความในข้ อบังคับข้ อ 20 ให้ ผ้ เู ริ่มก่อการจัดตังทั
้ ง้ 3 คนทาหน้ าที่
เป็ นสมาชิกสามัญ
ข้ อ 55. ให้ ใช้ ข้อบังคับนี ้ตังแต่
้ วนั ที่นายทะเบียนสมาคมการค้ าประจากรุงเทพมหานครได้
อนุญาตให้ จดั ตังเป็
้ นสมาคมการค้ าเป็ นต้ นไป

